
3. SKIEN SPEIDERGRUPPE 
av Norges speiderforbund 
 

Arbeidsplan for 2022 (mars 22-feb 23) 
 

Innhold 
Fant ingen oppføringer i innholdsfortegnelsen. 

Speiderprogrammet 
Friluftsliv 
Gruppa ønsker økt fokus på friluftsliv og turer for alle enheter nå som pandemien er over. 

Samfunnsengasjement 
Gruppa ønsker å nå ut til barn, unge og voksne som av sosiale, økonomiske eller kulturelle grunner 
ikke søker seg til speideren i dag. 

Vennskap 
Gruppa ønsker at aktiviteter og organisering i enda større grad skal bidra til varige vennskap på tvers 
av alder og sosiale skiller. 

Kreativitet 
Gruppa ønsker at aktivitetene hele tida skal gi speiderne mulighet til å skape noe sammen. 

Livskvalitet 
Gruppa ønsker å utvikle speidernes selvtillit, selvforståelse og samfunnsforståelse gjennom 
progresjon i ansvar og opplevelser. 

Gruppa 
Rekruttering 
Mersmak 
Gruppa deltar på Mersmak med et godt og engasjerende tilbud til familier. Vi er forberedt på enda 
større innrykk enn under pandemien. 

Høstkveld ved Hjellevannet 
Gruppa arbeider for å få inn Høstkveld ved Hjellevannet på programmet for Frivillighetens år. 

Menigheten 
Gruppa arbeider sammen med menigheten for å få til en familiedag på forsommeren til erstatning 
for kirkesøndagen om høsten. 

Speiding for alle 
Gruppa gjør et nytt framstøt mot skolene i håp om at Frivillighetens år gjør det enklere å slippe til. 

Gruppa arbeider sammen med andre frivillige krefter for å bli synlig og tilgjengelig i 
innvandrermiljøer og for å identifisere hinder for deltakelse. 
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Lederutvikling 
Kurs 
Alle nye ledere deltar på første mulige lederstart og trinnkurs. 

Alle ledere tilbys og oppfordres til å ta ytterligere kurs i speiderledelse og i speiderferdigheter. 

Ledermiljø 
Gruppa ønsker et åpent og inkluderende miljø også blant lederne. Gamle speidere, frivillige foreldre 
og ferske rovere skal alle gis tillit og ansvar som ledere i enhetene og komme inn i miljøer der man er 
på like fot. 

Gruppa ønsker å styrke lederfellesskapet gjennom gode opplevelser for lederne, både i hver enhet 
og i hele gruppa. Det holdes interessante og engasjerende lederturer i august og januar. 

Førerpatrulje 
Gruppa feirer de viktigste lederne i gruppa ved å gi en gravert kniv som gave ved konfirmasjonen 
eller tilsvarende anledning. 

Utstyr og fasiliteter 
Møtelokaler 
Gruppa søker å komme til enighet med menigheten om husleie. Gruppa presser på for å få 
nøkkelbrikker til alle aktive ledere. Huseier må finne et system for å ta ubrukte nøkler ut av 
sirkulasjon. 

Gruppa rydder og opparbeider bålplassene i Firkantskogen. 

Hytter 
Gruppa setter i gang arbeidet med skilting ved Speiderhytta. I anledning Frivillighetens år prøver vi å 
få til et samarbeid med Turlaget for å merke stien på vestsida av Heivannet. 

Gruppa søker midler til oppgradering av Stabburet. 

Gruppa gjentar og viderefører markedsføringa av Speiderhytta overfor skolene. 

Lager 
Gruppa arbeider for å finne bedre og mer permanente lagerfasiliteter. Dette kan gjøres i samarbeid 
med andre grupper og/eller ved framstøt overfor Skien kommune eller andre eiendomsbesittere. 

Transport 
Gruppa søker om midler til og anskaffer skaphenger til transport av leir- og turutstyr. 

Utstyr 
Gruppa går kritisk gjennom gammelt utstyr for å sanere. 

Gruppa supplerer om nødvendig med utstyr for at patruljene skal kunne komme seg enkelt på tur. 

Flokken 
Flokken deltar på Shere-Kahns skinn med markering av Frivillighetens år. 

Flokken holder overnattingstur for fjerdeklassingene på våren. 
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Flokken innfører en formell markering av at de eldste går ut av flokken og over i aspirantpatrulja. 

Flokkledelsen styrker ledersamarbeidet gjennom felles planlegging og fordeling av ansvar. 

Troppen 
Troppen deltar på kretsbannerkonkurransen med markering av Frivillighetens år, Spejdernes lejr og 
Skiensspeideres høsthaik. Vandrerne deltar på Trøkk både vår og høst. Peffene deltar på Nasjonal 
peffsamling i juni. 

Troppen holder Ski-TM, «pinseleir» i himmelfartshelga og minst én troppstur i høstterminen og én 
på nyåret. Patruljene brukes systematisk, og det gis frihet og ansvar til peffene. Programmet 
vektlegger friluftsliv med grunnleggende speiderferdigheter og kreativt samarbeid i patruljene. 

Førerpatrulja har langtur i pinsehelga og førerpatruljeturer ved oppstart i august og januar. 

Troppen forbereder deling i fire eller fem patruljer grundig og gjennomfører det på pinseleiren. 
Målet for delinga er at alle speiderne får både gode utviklingsmuligheter og et godt sted å være. 

Troppen etablerer rutine med månedlige førerpatruljemøter og definerte mål for patruljene og 
peffene i mellomperiodene. 

Troppen sender planmessig speidere på peffkurs og legger til rette for at de får gjennomføre øvelsen 
i egen patrulje. 

Troppsledelsen skal ha deltakende ledere på Peff 1. 

Roverlaget 
Roverlaget deltar på femkamp, roverstevne, (om mulig) roverleir og alle kretsarrangementer for 
rovere. Roverlaget gis tilskudd til deltakelse på det de måtte ha lyst til å delta på. 

Roverlaget deltar som stab på pinseleiren og er ansvarlige for troppens program på gruppeturen. 

Roverlaget er aktive deltakere i arbeidet med å etablere førerpatrulja. 

Roverlaget prøver å ta opp igjen tradisjonen med påsketur for rovere og førerpatrulje/vandrere. 

Roverlaget innleder samarbeid med andre roverlag i Skien. 

Roverlaget bygger programmet rundt roverprøva med jevnlige turer og ansvar i enhetene. 
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